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Пoзивaч:
.{oнецькaoблaонaopгalriзaцiяпpoфспiлки
пpaцiBникiвoхopoниздopoв'яУкpaiЪи
вyл'Apтемa.87,
м.! oнецьк,8300l
Biдпoвiдaч:
КaбiнетМiнiстpiв УкpaiЪи
вyл.Гpyrлевcькoгo,7212,
м.КиТв,
0I008
oсoби, якi пpиеднaJII{сЬ
дo кaсaцiйнoТскapги
нa стopoнiПoзиBaчa:
Рiвненськaэб;тaонaоpгaнiзaцiяпpфсmiлки
пpaцiвникiвoxopoниздopoв'яУкpaiЪи
в y л . l 6Л и п н я , 3 8 ,
м.Piвне,ЗЗ028
Чеpкaськaoблaонaopгaнiзaцiяпpoфспiлки
пpaцiвникiвoxopoниздopoв'яУкpaiЪи
вyл.Б.BиrшIIеBецЬкoгo,
18,
м.Чеpкaси'l8000
oдеськaоблaснaopгaнiзaцiяпpoфспiлки
пpaцiвникiвoxopoниздopoв'яУкpaiЪи
КyликoвoПoЛе,|' oф'423
м'oдесa,65079
КpимськapеспyблiкalrсЬкa
opгaнiзaцiя
пpoфспiлкипpaЦiвникiвоxopoниздopoв'я
УкpaТни
вyл.CевaстoIIoЛЬськa'
8,
95005
м. CiмфеpoпoлЬ'
Чеpнiвецькaoблaонaopгaнiзaцiяпpoфспiлки
пpaцiвникiвoxopoниздopoв'яУкpaiни
вyл.o. КoбиЛянcькoi,2,
м. Чepнiвцi,
58000
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Biнницькa oблacнa opгal{iЗaцiяпpoфcПiЛки
ПpaцiBникiвoxopoни З.цopoB'яУкpaiЪи
XмельницЬкеIIIoсе,2'
м. Biнниця.21'036
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BищиЙ aлмiнiстpaтиBний сy.ц УкpaТни пoBi,цoМля€ , Щo aДмiнicTpaTиBlryспpaBy
Ns2a-l71301121267ОЗa ПoзoBoм loнеuькoТ oблaснoТopгaнiзaцii пpoфспiлки пpaцiвникiв
схopoни здopoв'я УкpaiЪи дo Кaбiнетy Miнiстpiв УкpaiЪи I]po BизнaIIня не.цiйснoю тa
гpaни.rнoТ
FlеЗaКoН}toЮ
ПoсТaнoвиNb ll84 вiд 14 листoпaДa2011 poкy..Пpo зaTBrp.ц}I(ення
tiисеЛЬнoсTiпpauiвникiв теpитopiaльних opгaнiв ценTpaЛЬниxopгaнiв BикoIIaBчoТBЛa.ци''B
.laстинi, зa кaсaцiйнoю скapГotо .{oнеuькoТoблaснoТ opгaнiзauiТ пpoфспiлки пpaЦiвникiв
(ixopoни здopoв'я Укpaiни, .цoякoТ ПpисДнaЛисьPiвненськa oблaснa opгaнiзaцiя пpoфспiлки
пpaцiвникiв oхopoни здopoв,я УкpaТни, Чеpкaськa oблaснa opгaнiзauiя пpoфспiлки
пpauiвникiв oхopoни здopoв,я Укpaiни, o.цеськaoблaснa opгaнiзauiя пpoфспiлки пpaцiвникiв
oхopoни здopoв'я Укpaiни, Кpимськa pеопyблiкaнсЬкaopгaнiзauiя пpoфспiлки пpaЦiвникiв
oхopoliи здopoв'я Укpaiни, Чеpнiвецькa oблaснaopгaнiзauiяпрoфспiлки пpaцiвникiв oxopoни
здopoв'я УкpaТни, Biнницькa oблaснa opгaнiзauiя пpoфспiлки пpaЦiвникiв oxоpoни здopoв'я
сy.цyмiстa Киeвa вiд 03 сiчня 2013 poкy
)..кpaTнинa пoсTaнoвyoкpyжнoгo a.цмiнiсTpaTиBнoгo
r:a у*вaлy КиТвськoгo aпеляцiЙнoгo aлмiнiстpaTиBнoГoсyлy вiл 21 лroтoгo 2013 PoкУ,
tipизнaЧеHoДo poЗГЛяДyB сyДoBе зaсiДaння в пpимiщеннi сyдy (вyл. Mоскoвськa, 8,
r.:оpп.5, l повеpx, м. КиТв' 01029) на 04 гpyДня 2013 poкy o 14 годинi 00 xв.
Biдпoвiдно дo ЧaсTини 4 стaттi 22I Кoдексy aДмiнiстpaтиBнoГo сy.цoЧиIlсTBa
.
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E ^ - - -- }'/кpaiни,непpибyття стopiн aбo iнпrиx oсiб, якi беpyть yЧaсTь y cПpaBl' IIaЛежIIимчиIIOM
сy.цoBoМypoзгЛЯДy
rloвiдoмлениxпpo.цaTу'Чaс i мiсце кaсaцtйнoгopoзгЛяДy'I{r пrpеIIIкo.цжaс
спpaBи.
J

Секpетap сy,цoвoгoзaсiДaння

Пpoкoп.ryк H.B.
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